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Příběh:  

Když se stane ve škole nepříjemná nehoda a je potřeba ošetřit zraněného 

spolužáka, je dobré znát, co se nachází v našem třídním kufříku první pomoci. 

Jestliže k tomu přidáme matematické znalosti, které mohou být k užitku, bude 

naše práce ještě o to zajímavější a pestřejší. Pojďme se podívat, co všechno 

můžeme ve skříňce objevit. Objevíme rozmanité geometrické útvary i tělesa. 

 

   

Hra:   

A že zdravotnická matematika může být zábavnou hrou, o tom svědčí 

následující úkoly pro malé matematiky i malé zdravotníky. A dokonce lze obě 

role úspěšně propojit.  

Pojďme se o tom přesvědčit, pojďme si to vyzkoušet. 

 

 



Úkoly: 

1. VYSKLÁDEJTE VŠECHNO, CO NAJDETE VE ZDRAVOTNICKÉ BRAŠNĚ, KUFŘÍKU 

ČI SKŘÍŇCE NA LAVICI. POJMENUJTE VŠECHNY POMŮCKY A POTŘEBY, URČETE 

JEJICH PODOBU S VYUŽITÍM ZNALOSTÍ Z GEOMETRIE (ROVINNÉ ÚTVARY, 

TĚLESA). 

 

                                                

 

 

 

 

1. Jaký tvar má trojcípý šátek, rozmotané obinadlo, náplast? 

2. Ustřihni náplast ve tvaru čtverce, obdélníku, trojúhelníku. 

3. Pojmenuj tělesa – krabička od léků, lahvička s dezinfekcí, kufřík, obinadlo. 

4. Zopakuj si přitom geometrické tvary, tělesa. Znáš i některé další?   

5. Pojmenuj předměty v okolí, urči jejich tvar a uváděj příklady. 



2. MĚŘENÍ TĚLES 

Poslední hra je pro zvídavé děti. Potřebujeme k ní pravítko, papír a pero nebo 

tužku, abychom mohli změřené údaje zapisovat. 

Každý si vybere takové těleso (kvádr, krychli), které bude umět změřit a 

parametry o jejich výšce, šířce, hloubce zapíše. Zajímavé údaje poskytují 

například obaly od kapek proti kašli, léků na snížení horečky či vitamínů.  

    

Příklady: 

Krabička od Coldrexu má tvar kvádru. Její míry jsou: 

Výška: ……….. cm (mm) 

Šířka:  ………… cm (mm) 

Hloubka: …….. cm (mm) 

Smotané obinadlo má tvar válce. Jeho míry jsou: 

Průměr: ………… cm (mm) 

Výška: …………… cm (mm) 

Rozmotané obinadlo má tvar obdélníku. Jeho míry jsou: 

Délka: …………… cm (mm) 

Šířka: ……………. cm (mm) 

Poznámka:  

Výsledky si mohou děti vzájemně zkontrolovat a porovnat, vzájemně vyhodnotit.  

Se zdravotnickými předměty lze hrát i další hry, např. Na obchod – lékárnu. Stačí ocenit zboží 

a můžete na nákup! Pro zpestření lze přidat i ordinaci s lékařem, který bude psát recepty. 

Inovativním obměnám se meze nekladou. 

 

 



3. VESELÉ TVARY  

GEOMETRICKÉ TVARY SI CHTĚJÍ HRÁT. DOKONCE SE S NIMI DÁ POČÍTAT A 

KAŽDÝ SI MŮŽE VYTVOŘIT S VLASTNORUČNĚ VYROBENÝMI NEBO 

NAKRESLENÝMI GEOMETRICKÝMI TVARY VLASTNÍ PŘÍKLADY. 

Stačí dosadit znaménka a počítat. Čísla u veselých tvarů je možné změnit a 

vytvářet tak různé sady příkladů, včetně využití závorek.  

Vzory:  

      = 22           = 33     = 50        = 100 

                                   ? 
Příklady:  

 a) čtverec + obdélník + kruh  = 

             22      +      33       +   50   = 

b)  trojúhelník – (čtverec + obdélník)     = 

           100     -     (22       +      33)  = 

c)  2 čtverce  –  obdélník + trojúhelník  = 

          2 · 22     -      33        +     100   = 

 

Děti si vytvářejí samy různé varianty příkladů s využitím vědomostí o sčítání, 

odčítání, násobení, dělení, závorek atd., odpovídajícím jejich věku a znalostem.  

 

 

 

Řešení uvedených příkladů: a) 105     b) 45    c) 111 



Zdroje obrázků: 

1. vlastní fotografie – lékárnička 

2. vlastní fotografie – tělesa 

Doporučuji pracovat s modely těles, na fotografii jsou  

https://montessorihracky.cz/cs/montessori-matematika/4486-geometricka-tlesa-

s-podstavci-a-krabici-8596027003770.html 

3. krabičky s léky vlastní fotografie a  

https://pixabay.com/cs/photos/ch%c5%99ipka-studen%c3%bd-virus-

nemocn%c3%bd-1006045/  
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